Enjoy life

enjoy perfection

Geniet van het leven
Jullie tuin is om in te zijn, niet om in te werken.
De schaarse vrije tijd besteed je liever aan andere dingen
dan aan maaien, verticuteren en bemesten. Aan elkaar,
je vrienden, jezelf, het leven.
Dus… kiezen jullie voor Royal Grass® kunstgras.

lekker
zacht

Royal Grass richt zich al sinds begin
deze eeuw exclusief op kunstgras.
Het merk staat bekend als een van
de meest innovatieve ter wereld. Het
ontwikkelde onder meer de V-shape en
de revolutionaire MiNT®-technologie,

Waarom Royal Grass?
Oersterk
Royal Grass® heeft, als enige kunstgras, een V-vorm
(zoals natuurgras dat ook heeft), is ongekend veerkrachtig
en heeft een ultra sterke backing.

twee innovaties die in belangrijke mate
bij hebben gedragen aan de groeiende
populariteit van kunstgras.

Verleidelijk mooi
Voor alle Royal Grass® kwaliteiten worden alleen de
allerbeste grondstoffen gebruikt. Daardoor behouden zij
heel lang hun oorspronkelijke, natuurlijke uitstraling.
Ultrazacht & veilig
Alle Royal Grass® producten zijn premium kwaliteit:
100% veilig, ultra zacht en recyclebaar.

outdoor
happiness

De meest innovatieve technologie
Innovatie is de basis van de producten van Royal Grass. Iedere dag zijn we
met veel passie en toewijding bezig om het kunstgras te verbeteren.
Echt gras wordt tot op microscopisch detail bestudeerd om in staat te zijn
de natuurlijke kenmerken tot in perfectie te kopiëren.

V-SHAPE®

Gekopieerd
van de natuur,
de exclusieve
V-Shape.

Royal Grass V-Shape®
De unieke V-shape geeft de vezel een stevige ruggengraat net als bij een
echte grasspriet. Hierdoor heeft het kunstgras een ongeëvenaarde natuurlijke
uitstraling en blijft het mooi rechtop staan.
Micro Nerve Technology ®

MiNT®

ReaDY®

De revolutionaire Micro Nerve Technology (MiNT) geeft ons kunstgras een zeer
natuurlijke glans. Het zorgt ervoor dat het gras minder schittert. Hierdoor is Royal
Grass nauwelijks van echt gras te onderscheiden.
Realistic Directional Yarn ®
Realistic Directional Yarn (ReaDY) is een innovatie die ervoor zorgt dat iedere
grasvezel net als een natuurlijke grasspriet een eigen richting heeft. Hierdoor
oogt het kunstgras nóg natuurlijker.
11 jaar UV garantie
Royal Grass maakt uitsluitend gebruik van de hoogste kwaliteit grondstoffen.
Hierdoor behoudt Royal Grass kunstgras zeker 11 jaar zijn oorspronkelijke kleur.

De ruggengraat zorgt
dat de grasvezel
mooi rechtop staat.

De micro-nerven geven de
grasvezel een matte, zijdeachtige
kleur. De reflectie van licht
wordt door deze unieke
technologie sterk gereduceerd.

De veiligheid van producten is een
veelbesproken onderwerp. Wereldwijd.
En terecht. Het is moreel en sociaalmaatschappelijk onverantwoord om
producten in de markt te zetten die
schadelijk zijn of zelfs maar kunnen zijn
voor de volksgezondheid. Tenminste,
dat vinden wij! En dus informeren wij je
graag hoe veilig onze producten zijn.

100%
veilig

Hoe veilig is
Royal Grass® kunstgras?
Sinds de oprichting van Royal Grass in 2003 kent veiligheid absolute
prioriteit. Met veiligheid bedoelen we dat al onze producten zonder enig
risico van gezondheidsklachten kunnen worden gebruikt.
Al in 2004 heeft TNO Royal Grass kunstgras getest volgens de EN71-3
norm. Deze Europese norm is ook van toepassing op speelgoed en geldt
als een van de strengste normen op het gebied van veiligheid. De norm
stelt dat producten pas veilig zijn als er absoluut geen PAKs (Polycyclische
aromatische koolwaterstoffen) of andere schadelijke stoffen vrijkomen als
er met het speelgoed wordt gespeeld of op het speelgoed wordt gesabbeld.
In 2004 al bleek dat onze producten aan deze strenge EN71-3 norm
voldoen. Dat heeft ons altijd gesterkt om het merk Royal Grass® vol
overtuiging in de markt te zetten. In 2016 hebben wij onze producten
wederom laten testen volgens deze norm. Alle Royal Grass kunstgrassen
hebben deze testen wederom glansrijk doorstaan.

Royal Grass® Satin

Royal Grass® Seda

€29,95

€36,95

per m2

Royal Grass® Silk 35

35 mm

37 mm

hoogte graspol

hoe zacht voelt het gras aan

Royal Grass® XL

€44,95

€39,95

per m2

per m2

per m2

40 mm

Royal Grass® Sense

€39,95

€36,95

€42,95

per m2

36 mm

45 mm

Royal Grass® Exclusive 3.0

45 mm

€42,95

per m2

30 mm

Royal Grass® EcoSense

Royal Grass® Deluxe

per m2

per m2

52 mm

met MINT® Technology

met V•shape

65 mm

met ReaDY

www.royalgrass.nl

get inspired at

enjoy perfection
www.royalgrass.nl

